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BATERAI (ACCU)

TUJUAN

v Mengidentifikasi bagian dari baterai.

v Menjelaskan proses pengisian dan pengosongan baterai.

v Mengidentifikasi tipe dan kapasitas baterai.

v Menjelaskan pemeriksaan visual pada baterai.

v Melakukan pemeriksaan elektrolit dengan prosedur yang benar.

v Melakukan pemeriksaan kebocoran arus.

v Melakukan pengujian beban pada baterai.

v Menjelaskan keselamatan kerja saat menangani baterai.

DASAR TEORI

Baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem

starter dan sistem kelistrikan yang lain. Baterai ada dua tipe yaitu baterai

kering dan baterai basah. Baterai yang digunakan untuk motor, mobil

maupun truk  adalah  baterai jenis basah. Pada kendaraan secara umum

baterai berfungsi  sebagai sumber energi listrik pada kendaraan, namun bila

kita amati lebih detail maka fungsi baterai adalah:

a. Saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan asessoris,

penerangan, dsb.

b. Saat starter untuk mengidupkan sistem starter.

c. Saat mesin hidup sebagai stabiliser suplai listrik pada kendaraan, dimana

pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator.



Konstruksi Baterai

Baterai terdiri dari beberapa komponen antara lain : Kotak  baterai,

terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai,  tutup

baterai dan sel baterai. Dalam satu baterai terdiri dari beberapa sel

baterai, tiap sel menghasilkan tegangan 2 - 2,2 V. Baterai 6 V terdiri dari 3

sel, dan baterai 12 V mempunyai 6 sel baterai yang dirangkai secara seri.

Tiap sel baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai,

lubang tersebut ditutup dengan tutup baterai, pada tutup terdapat

lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit

baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, saparator dan plat negatif,

plat positip berwarna coklat gelap (dark brown) dan plat negatif berwarna

abu-abu metalik (metallic gray).

Konstruksi Baterai

Elektrolit Baterai

Elektrolit baterai merupakan campuran antara air suling (H2O)

dengan asam sulfat (SO4), komposisi campuran adalah 64 %  H2O  dan dan

36 %  SO4 . Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan

berat jenis 1,270.



Gambar 3.  Komposisi elektrolit baterai.

Kotak Baterai

Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut

kotak baterai. Ruangan didalamnya dibagi menjadi ruangan sesuai

dengan jumlah selnya. Pada kotak baterai terdapat garis tanda upper

level  dan lower level , sebagai indikator jumlah elektrolit.

Sumbat Ventilasi

Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit.

Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen (yang

terbentuk saat pengisian) dan uap asam sulfat di dalam baterai dengan

cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi, sedangkan

uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali

ke bawah.

Kotak dan sumbat baterai.



Reaksi Kimia pada Baterai

Baterai merupakan pembangkitan listrik secara kimia. Listrik

dibangkitkan akibat reaksi kimia antara plat positif,  elektrolit baterai dan

plat negatif. Saat baterai dihubungkan dengan sumber listrik arus searah

maka terjadi proses pengisian (charge). Proses tersebut secara kimia

dapat dirumuskan sebagai berikut:

Plat (+) + Elektrolit + Plat  (-)  Plat (+)  +  Elektrolit  +  Plat  (-)  Pb SO4 + 2

H2O + PbSO4            PbO2    + 2H2SO4 + Pb

Saat sistem starter berfungsi maka energi listrik yang tersimpan di

baterai akan mengalir ke beban, proses ini sering disebut proses

pengosongan (discharge). Proses pengosongan secara kimia dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Plat (+) + Elektrolit + Plat  (-)  Plat (+)  +  Elektrolit  +  Plat  (-)  Pb SO4   +

2H2SO4 + PbSO4             PbO2 + 2 H2O + Pb

Dari  reaksi kimia tersebut terdapat perbedaan elektrolit baterai

saat kapasitas baterai penuh dan kosong,  dimana saat baterai penuh

elektrolit terdiri dari 2H2SO4, sedangkan  saat kosong elektrolit batarai

adalah 2H2O.

Proses pengisian dan pengosongan baterai

Rating Kapasitas Baterai

Energi yang tersimpan dalam baterai harus cukup kuat untuk

starter, untuk itu baterai harus terisi penuh. Kapasitas baterai

menunjukkan jumlah listrik yang disimpan baterai yang dapat dilepaskan

sebagai sumber listrik. Kapasitas baterai dipengaruhi oleh ukuran plat,



jumlah plat, jumlah sel dan jumlah elektrolit baterai.  Terdapat 3 ukuran

yang sering menunjukkan kapasitas baterai, yaitu:

Cranking Current  Ampere (CCA)

Kapasitas baterai tergantung pada bahan plat yang

bersinggungan dengan larutan elektrolit, bukan hanya jumlah plat

tetapi besar ukuran (luas permukaan singgung) pada plat yang akan

menentukan kapasitasnya. The Internasional standard memberikan

nilai untuk capasitas baterai dengan SAE Cranking Current atau Cold

Cranking Current (CCA Cold Cranking Ampere). Nilai CCA dari suatu

baterai adalah arus (dalam ampere) dari baterai yang diisi penuh

sehingga dapat memberikan arus untuk 30 detik pada 18 derajat

Celsius selama itu tetap menjaga tegangan setiap sel 1.2 volt atau

lebih.

Reserve Capacity

Kapasitas layanan adalah banyaknya waktu dalam menit pada

baterai yang diisi penuh dapat memberikan arus sebesar 25 ampere

pada 27 derajat  Celsius setelah sistim pengisian dilepas.  Tegangan

tidak boleh turun dibawah 1.75 volt per sel (10.5 volt total untuk

baterai 12 volt).

Rating Baterai.

Ampere Hour Capacity (AH).

Kapasitas baterai  adalah banyaknya arus pada baterai  yang diisi

penuh dapat menyediakan arus selama 20 jam pada 27 derajat



Celsius, tanpa penurunan tegangan tiap sel dibawah 1.75 volt. Sebagai

contoh: Sebuah Baterai yang secara terus menerus mengalirkan 3

ampere untuk 20 jam dinilai memiliki 60 AH. Rumus menentukan

kapasitas baterai adalah:

AH = A (amper) x H (Jam)

JIS mendefinisikan kapasitas baterai sebagai jumlah listrik yang

dilepaskan sampai tegangan pengeluaran akhir menjadi 10,5 V dalam

5 jam. Sebagai contoh baterai dalam keadaan terisi penuh dikeluarkan

muatannya secara terus menerus 10 A selama 5 jam sampai mencapai

tegangan pengeluaran akhir (10,5 V). Maka kapasitas baterai ialah 50

AH (10 x 5 jam) 1 °C

v Stiker Spesifikasi Baterai.

Baterai otomotif yang baru memiliki stiker yang ditempelkan untuk

memberikan informasi tentang spesifikasi baterai tersebut, salah satu

model stiker baterai seperti tampak dibawah ini.

Gambar 7.  Spesifikasi baterai.

Pada stiker di gambar di atas menunjukkan nomer kode area yaitu N57.

Baterai tersebut memiliki 11 plat per sel dengan nilai 380 Cold Cranking

Ampere dan tegangan baterai yang dihasilkan adalah 12 volt.

ALAT DAN BAHAN

v Hydrometer.

v Gelas kimia.

v Kain lap.

v Avo meter.

v Bak + air.

v Baterai / Accu.



LANGKAH KERJA

Keselamatan Kerja Saat Menguji Baterai

Sebelum melaksanakan pengujian tersebut perlu diperhatikan masalah

keselamatan kerja. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Baterai pada umumnya berukuran besar dan berisi larutan asam sulfat, oleh

karena itu  harus hati-hati jangan sampai cairan baterai mengenahi pakaian,

kulit maupun kendaraan.

b. Saat melepas baterai untuk menguji baterai perlu diperhatikan keamanan

awal yang diperlukan untuk menghindari pemakai atau kerusakan alat

elektronik akibat pelepasan baterai.

c. Gunakan alat pelindung atau alat pengaman, termasuk pemakaian alas kaki

yang sesuai dan pelindung mata

d. Putuslah hubungan kabel baterai pada saat anda  akan memperbaiki

beberpa bagian dari suatu sistem rangkaian kelistrikan.

e. Lepas hubungan terminal baterai ke ground terlebih dahulu, karena bila

melepas terminal positif akan kemungkinan terjadi hubungan pendek

melalui kunci ke bodi kendaraan.

Gambar 8.  Pemutusan terminal ground baterai.



f. Ingatlah baterai mudah menimbulkan arus energi listrik pada tenggang

tinggi, sehingga jam tangan logam perhiasan dan gelang sebaiknya tidak

dikenakan pada saat anda bekerja dengan baterai.

g. Gas yang keluar dari bagian atas sel baterai selama proses pengisisan dan

pengosongan  bersifat mudah meledak, jangan menyalakan korek atau

merokok dekat lokasi pengisian baterai.

h. Sebelum menghubungkan pengisian baterai, kedua terminal baterai positif

dan negatif harus dilepaskan dari sistem rangkaian elektronik.

i. Pada saat melakukan pengisian baterai, anda membutuhkan udara yang

bersih dan ventilasi udara yang bebas dari bunga api atau kemungkinan

terjadi kebakaran.

j. Apabila baterai anda memiliki lubang ventilasi pengaman jangan buka tutup

penyumbatnya ketika melakukan proses pengisian, bila baterai anda tidak

memiliki lubang pengaman, bukalah tutup penyumbatnya agar gas

hodrogen yang dihasilkan pada saat proses  pengisian dapat keluar.

k. Jangan melepas atau menghubungkan terminal baterai saat alat pengisian

bekerja. ini akan menyebabkan munculnya bunga api dan

menyalakan/membakar gas hidrogen yang ada dalam baterai.

Gambar 9.  Tanda peringatan dilakasi yang menagani baterai.

l. Jangan meniup baterai dengan aliran udara, compresor udara dapat

membuka tutup sel dan menyebarkan larutan elektrolit ke tubuh anda.

m. Untuk mencegah yang aman, jangan salah memasang posisi terminal

baterai, ini akan membalik polarisasi dan mengakibatkan rusaknya

alternator dan sistem elektronik yang mempergunakan semikonduktor.



n. Untuk pencegahan, jangan salah memasang posisi terminal baterai, ini akan

membalik polarisasi arus yang akan merusak alternator dan sistem

kelistrikan yang menggunakan semi konduktor

Pertolongan Pertama

Asam sulfat, merupakan bahan elektrolit aktif pada baterai, yang bersifat

sangat korosif/merusak. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada semua bahan

yang dikenainya. Ini akan menyebabkan keracunan atau luka bakar yang serius

bila terkena kulit, dapat juga mengebabkan kebutaan bila mengenai mata. Bila

cairan asam baterai mengenai kulit anda:

a. Basuhlah kulit anda denga air yang bersih.

b. Basuhlah berulang-ulang kurang lebih 5 menit, ini akan melarutkan asam

pada air tersebut.

c. Bila Cairan asam mengenai mata anda, basuhlah mata anda dengan air

berulang-ulang, segera pergi ke dokter.

Gambar 10.   Membersihkan asam yang mengenai mata.

d. Larutan elektrolit juga berbahaya pada cat kendaraan, pada kasus lain

larutan elektrolit dapat menetesi cat, usaplah dengan air yang banyak.

Memeriksa dan Menguji Baterai

Baterai harus diperiksa secara periodik dan diuji kemampuannya.

Terdapat 4 kelompok pemeriksaan dan pengujian baterai yang sering

dilakukan, yaitu:

a. Pemeriksaan Visual Baterai.

Pemeriksaan visual  meliputi:



v Kotak baterai.

Kotak baterai sering mengalami kerusakan yang dapat didentifikasi

secara visual, jenis kerusakan kotak baterai antara lain:  kotak  retak

akibat benturan, mengembang akibat over charging, bocor akibat

keretakan atau mengembang

Pemeriksaan bagian baterai secara visual.

v Sel-sel baterai

Sel baterai sering mengalami ganguan yaitu sel yang mengembang

akibat over charging maupun mengkristal dan sel yang rontok karena

getaran, kualitas yang kurang baik maupun usia baterai.

v Terminal baterai dan konektor kabel

Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering

mengalami kerusakan, bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi

yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun panas akibat

kenektor kendor atau kotor

v Jumlah elektrolit

Jumlah elektrolik perlu diperiksa secara periodic. Bila pengisian

berlebihan (over charging) maka elektrolit cepat berkurang karena

penguapan berlebihan. Pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan

dengan cepat karena kotak dibuat dari plastic yang tembus pandang.

Jumlah elektrolit harus berada diantara garis Upper Level dan Lower

Level.



v Kabel Baterai

Kabel baterai  dialiri arus yang sangat besar, saat mesin distarter besar

arus dapat mencapai 250–500 A, tergantung dari daya motor starter,

dengan  arus sebesar itu kabel akan panas. Panas pada kabel

menyebabkan elasitas kabel menurun, isolator muda pecah dan

terkupas, hal ini terjadi terutama pada isolator dekat dengan terminal

baterai.

v Pemegang Baterai

Pemengang baterai harus dapat mengikat baterai dengan kuat agar

goncangan baterai dapat dihindari, sehingga usia baterai dapat lebih

lama. Gangguan pada pemegang baterai antara lain kendor akibat mur

pengikat karat untuk itu lindungi mur dengan mengoleskan vaselin/

grease.

b. Pemeriksaan Elektrolit

Jumlah elektrolit baterai harus selalu di kontrol, jumlah yang baik

adalah diantara tanda batas  Upper Level dengan  Lower Level. Jumlah

elektrolit yang kurang menyebabkan sel baterai cepat rusak, sedang jumlah

elektrolit berlebihan menyebabkan tumpahnya elektrolit saat baterai panas

akibat pengisian atau pengosongan berlebihan. Akibat proses penguapan

saat pengisian memungkinkan jumlah elektrolit berkurang, untuk

menambah jumlah elektrolit yang kurang cukup dengan menambah H2O

atau terjual dengan nama Air Accu.

Penyebab elektrolit cepat berkurang dapat disebabkan oleh

overcharging, oleh karena bila berkurangnya elektrolit tidak wajar maka

periksa dan setel arus pengisian. Keretakan baterai dapat pula

menyebabkan elektrolit cepat berkurang, selain itu cairan elektrolit dapat

mengenai bagian kendaraan, karena cairan bersifat korotif maka bagian

kendaraan yang terkena elektrolit akan korosi.

Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai menggunakan alat

hydrometer. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai merupakan salah



satu metode untuk mengetahui kapasitas baterai.  Baterai penuh pada suhu

20 ºC mempunyai Bj 1,27-1,28, dan baterai kosong mempunyai Bj 1,100 -

1,130.

Langkah melakukan pengukuran elektrolit baterai adalah:

v Lepas terminal baterai negatif.

v Lepas sumbat baterai dan tempatkan dalam wadah agar tidak tercecer.

v Masukkan thermometer pada lubang baterai.

v Masukkan ujung hydrometer ke dalam lubang baterai.

v Pompa hydrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hydrometer dan

pemberat terangkat.

v Tanpa mengangkat hydrometer baca berat jenis elektrolit baterai dan

baca temperature elektrolit baterai.

v Catat hasil pembacaan, lakukan hal yang sama untuk sel baterai yang

lain.

Gambar 12.   Memeriksa elektrolit.

Berat jenis elektrolit berubah sebesar 0,0007 setiap perubahan 1 ºC.

Spesifikasi berat jenis normal ditentukan pada 20 ºC, oleh karena itu saat

pengukuran temperatur elektrolit harus diamati.  Rumus untuk

mengkoreksi hasil pengukuran adalah:

S  20 ºC = St + 0,0007 x (t  -  20)

S  20 ºC :   Berat jenis pada temperatur 20 ºC.

St           :   Nilai pengukuran berat jenis.

t             :   Temperatur elektrolit saat pengukuran.



c. Kebocoran Arus.

Adanya kebocoran arus listrik menyebabkan baterai mengalami

pengosongan, sehingga bila kendaraan lama tidak digunakan maka energi

listrik yang tersimpan pada baterai dapat berkurang cukup banyak sehingga

mesin sulit dihidupkan.

Pemeriksaan kebocoran arus.

Langkah untuk memeriksa kebocoran arus listrik adalah sebagai berikut:

v Matikan seluruh beban kelistrikan.

v Lepas kabel baterai negatif.

v Pasang amper meter dengan skala ukur 35 mA.

v Baca hasil pengukuran.

v Besar kebocoran arus tidak boleh melebihi 20 mA.

Besar arus tersebut disebabkan energi listrik yang digunakan untuk

jam maupun memori ECU (Electronic Control Unit). Penyebab terjadi

kebocoran arus karena adanya karat, kotoran, air pada terminal atau soket

sehingga mampu mengalirkan listrik. Pengukuran dapat pula dilakukan pada

kabel positip.

Kebocoran arus listrik dapat pula terjadi ke bodi baterai (Case drain)

untuk memeriksa hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: Atur selector

pada voltage, hubungkan kabel negatif multi meter ke negatif baterai dan

positif volt meter ke bodi bateri. Penunjukan yang baik adalah  0 Volt, dan

tegangan tidak boleh melebihi 0,5 V.



Pemeriksaan kebocoran bodi.

d. Pemeriksaan dengan test beban baterai.

Pemeriksaan baterai dengan beban dilakukan  Battery load tester.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara memberi beban baterai sebesar 200 A

selama 15 detik. Bila tegangan baterai lebih dari 9,6 V berarti baterai masih

baik, bila tegangan baterai 6,5V – 9,6 V  baterai perlu diisi beberapa saat,

bila tegangan kurang dari 6,5 V ganti baterai karena  kemungkinan ada sel

baterai yang sudah rusak.

Test dengan beban.

HASIL PEMERIKSAAN.

Voltage awal 13 V.

Pengukuran dimulai dari terminal negatif (-).

Tabel .1 Pengukuran berat jenis.



PENGUKURAN KE - SEL  BERAT
JENIS1  2  3  4  5  6

1 1260 1245 1230 1250 1240 1250

2 1260 1250 1230 1255 1240 1245

3 1250 1255 1230 1250 1225 1245

JUMLAH 3770 3750 3690 3755 3705 3740

RATA - RATA 1256 1250 1230 1252 1235 1247 1245

Berat jenis baterai yang di periksa secara keseluruhan adalah 1,25.

Voltage akhir adalah 13 V.

Selain menggunakan tabel di atas berat jenis elektrolit juga dapat di cari

dengan rumus berikut:

S  = St + 0,0007 x (t  -  20)

S  :   berat jenis pada temperatur tertentu.

St :   Nilai pengukuran berat jenis.

t   :   Temperatur elektrolit saat pengukuran.

Jika di misalkan:

S = 20°C dan t = 1°C maka dapat dicari berat jenisnya yaitu:

S  = St + 0,0007 x (t  -  20).

S 20° = 1,25 + 0,0007 ( 1°C – 20 ).

S 20° = 1,25 – 0,0133.

S 20° = 1,2367.

SIMPULAN.

Dari hasil pemeriksaan di atas menunjukkan bahwa baterai yang di periksa

masih sesuai dengan spesifikasi yaitu 1,22 ÷ 1,28 dan voltage awal dan akhir lebih

dari 12,4 V, jadi baterai yang di periksa masih dalam keadaan baik dan masih layak

di pakai.

Tindakan yang harus dilakukan terkait hasil pengukuran elektrolit

adalah sebagai berikut:

Tabel .2  Tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran BJ elektrolit.



HASIL PENGUKURAN TINDAKAN

1,280 atau lebih. Tambahkan air suling agar berat jenis

berkurang.

1,220 – 1,270. Tidak perlu tindakan.

1.210 atau kurang. Lakukan pengisian penuh, ukur berat

jenis. Bila masih di bawah 1,210 ganti

baterai.

Perbedaan antar sel kurang dari 0,040. Tidak perlu tindakan.

Perbedaan berat jenis antar sel 0,040

atau lebih.

Lakukan pengisian penuh, ukur berat

jenis. Bila berat jenis antar sel melebihi

0,030 setel berat jenis. Bila tidak bisa

dilakukan, ganti baterai.



STARTER

TUJUAN

Mahasiswa mampu:

- menjelaskan tentang prinsip kerja starter

- menjekaskan komponen-komponen starter

- menjelaskan cara kerja starter

- membongkar dan memasang starter sesuai dengan SOP

- menganalisis, memeriksa kerusakan serta memperbaiki starter

DASAR TEORI

• Prinsip Dasar Starter

Sistem starter yang mempergunkan tenaga listrik  dari aki memakai motor

listrik sebagai komponen utamanya. Di dalam motor listrik yang berfungsi sebagai

motor starter, tenaga listrik dari aki diubah menjadi tenaga mekanik yang berupa

gerak putar. Prinsip kerja motor starter adalah sebagai berikut:

Secara sederhana sistematika kerja starter adalah “Urutan-urutan

mengalirnya arus dari aki jika saklar starter di ON kan/ hubungkan adalah sebagai

berikut: aki - saklar starter - kumparan medan - sikat (+) - lamel A – kumparan

jangkar – lamel B – sikat (-) – kembali ke kutub negatip aki.” (Grummy, 2003:15).

   1                               2                                1

4      3

1. kumparan medan
2. kumparan jangkar
3. sikat (broostel)
4. komutator



Dari gambar urutan arus listrik di atas, Kumparan jangkar dan kumparan

medan dihubunkan dengan aki secara seri melalui sikat-sikat dan komutator.

Denga mengalirnya arus listrik pada kumparan medan maka inti-inti kutub menjadi

magnet. Oleh karena itu kumparan jangkar juga dialiri arus listrik dan berada dalam

garis-garis gaya magnet, maka sesuai dengan Hukum Tangan Kiri Flemming

kumparan sebelah kiri terdorong keatas dan kumparan sebelah kanan terdorong ke

bawah. Jadi pada kumparan jangkar bekerja sebuah kopel, akibatnya jangkar

berputar. Karena di dalam jangkar terdapat banyak kumparan maka kopel bekerja

susul menyusul sehingga jangkar berputar secara teratur. Untuk memperoleh kopel

sebesar-besarnya maka di dalam praktiknya sebuah motor starter mempunyai 4

buah inti yang dililiti kumparan medan. Selain itu juga arus yang mengalir besar,

maka kopel yang dihasilkan juga besar, dengan kata lain besar kecilnya kopel

tergantung pada arus dan garis-garis gaya magnit.

• Komponen-Komponen Motor Starter

Di dalam motor starter terdapat bagian-bagian utama serta fungsinya

masing-masing yang perlu kita ketahui diantaranya adalah sebagai berikut:

1. pinion gear
2. starter cluthing
3. drive lever
4. field coil
5.  selenoid
6.  kunci kontak
7.  battrey
8. armature ciol
9. core
10.  roda gila/penerus
11. Brushtle (sikat)

1

2

3 4
5

6

789
10 11



a. Armature (anker) adalah Bagian dari motor starter yang bertugas menhasilkan

momen atau tenaga putar bersama field coil (sebagai dampak kemagnetan)

dan meneruskan tenaga putar yang diperoleh motor ke roda penerus engine

melalui mekanisme penghubungnya.

b. Field Coil (kumparan medan) adalah  Kumparan medan pada motor starter yang

bertugas membentuk kemagnetan dengan konsep elektromagnet. Pada starter

biasanya digunakan 4 field coil yang berarti punya 4 core

c. Komutator  adalah  bagian Armature yang berfungsi sebagai tempat masuk dan

keluarnya arus yang akan mengalir pada rangkaian penghantar di armature.

d. Broostel (sikat) berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke

armature coil langsung ke massa atau ground melalui komutator, umumnya

starter mempuyai 4 buah broostel yaitu:

1. dua buah sebagai broostel positif

2. dua buah sebagai broostel negatif

e. Starter cluth (kopling starter) berfungsi untuk memindahkan momen dari

armature saft pada roda penerud/roda gila. Starter cluth juga berfungsi sebagai

pengaman dari armature coil bilamana roda gila cenderung memutarkan gear

pinion.

f. Drive Lever (Tuas Penggerak) adalah tuas yang berfungsi untuk mendorong

pinion gear (gia pinion) ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus/roda gila

(fly wheel) serta melepas perkaitan gir pinion dari perkaitan dengan roda gila.

g. Selenoid (saklar magnetik) adalah bagian dari motor starter yang berfungsi

untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke atau dari roda gila

sekaligus untuk mengalirkan dan mengendalikan arus besar pada sirkuit motor

starter melalui terminal utama.

• Cara Kerja Motot Starter

Di dalam buku toyota step 1 terdapat tiga langkah cara kerja motor starter

yaitu:



1.  Pada saat switch starter ON

Urutan aliran arus listrik secara singkat sebagai berikut: “Baterai –

terminal 50 – HC (Hold in Coil) – massa. Baterai – terminal 50 – PC (Pull in Coil)

– field coil – armature – massa”. (Toyota: 6 – 29: 1995).

Dari aliran singkat diatas, pada saat switch starter dalam keadaan ON,

maka arus dari battery (Aki) mengalir melewati HC (Hold in Coil) ke massa dan

PC  (Pold in coil), field coil dan ke massa melewati armature. Pada saat ini HC

dan PC membentuk magnet dengan arah yang sama, dan dari kejadian ini

plunger menutup ke arah main smitch sehingga membuat tuas penggerak

bergerak menggeser starter cluth (Kopling starter) ke arah berkaitan dengan

roda gila.

2. Pada saat berkaitan penuh

“Pada saat ini arus akan mengalir sebagai berikut :

Baterai – terminal 50 – hold in coil – massa,

Baterai – main switch terminal C – field coil  armature massa.”

(Toyota: 6 – 29: 1995)

Pada saat gir pinion berkaitan penuh dengan roda gila, maka kontak plate

menutup main switch, di terminal C maka arus dari PC tidak bisa mengalir

akibatnya kontak plate ditahan oleh kemagnetan HC saja. Bersamaan dengan

itu arus besar mengalir di battrey (Aki) menuju ke field coil, armature kemudian

menuju massa melalui main switch sehingga starter menghasilkan momen



puntir yang besar untuk memutar roda gila. Dan pada saat mesin hidup ring gir

akan memutarkan armature melalui pinion.

3. Pada saat switch starter OFF

Pada saat ini arus yang mengalir adalah sebagai berikut:

Baterai – terminal 30 – main switch terminal C – field coil 
armature massa.
Oleh karena starter switch OFF maka pull in coil dan hold in coil tidak
mendapat arus dari terminal 50 melainkan dari terminal C. sehingga
aliran arusnya adalah sebagai berikut:
Baterai – terminal 30 – main switch – terminal C – pull in coil  hold in
coil massa. (Toyota: 6 – 30: 1995)

Setelah gir pinion berkaitan penuh dan memutarkan roda gila maka

switch di OFF kan agar tidak terjadi putaran balik pada motor starter. Pada saat

starter pada posisi switch OFF maka PC dan HC tidak mendapatkan arus dari

terminal 50 akan tetapi dari terminal C. karena arus PC dan HC berlawanan

maka arah gaya magnit yang dihasilkan berlawanan, jadi kedua-duanya saling

menghapuskan. Akibatnya kekuatan return spring (pir pengembali) dapat

mengembalikan kontak plate pada posisi semula dan tuas penggerak menarik

kopling starter sehingga dapat mendorongnya ke belakang atau keluar dari

perkaitan denga roda gila.



• Daya Motor Starter

Daya yang diberikan suatu motor starter untuk memutarkan roda penerus

dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

P  =  E  x  I  watt

Dimana:

E  :   voltage/tegangan sumber arus

I  :   arus yang mengalir pada motor starter

1 pk  = 736 watt (Inggris)

 = 746 watt (Belanda)

ALAT DAN BAHAN

- Obeng +  -   tang catut

- Obeng –  -   starter

- Kunci pas / ring 12  -   kain lap

- Kunci pas / ring 8

KESELAMATAN KERJA

Di dalam praktik diharapakan seluruh mahasiswa memperhatikan hal-hal dalam

keselamatan kerja, yaitu:

- membongkar serta memasang starter secara SOP

- memakai baju leb (ketel pak)

- meletakkkan alat-alat praktik pada tempatnya (tidak sembarangan)

- tidak ceroboh serta tidak sambil bercanda dalam praktik

LANGKAH KERJA (PEMBONGKARAN DAN PEMASANGAN)

Pembongkaran

-    Jepit starter pada ragum

-   Buka mur pengikat klem kabel utama ke

motor starter

-   Lepas baut mur pemegang Solenoid



-  Lepas solenoid dari motor starter. goyang

– goyangkan solenoid supaya pluyernya

terlepas dan tuas pengerak.

-  Buka tutup bantalan

-  Dengan lidah pengukuran periksa celah

samping poros anker antara plat pengunci

dan kerangka ujung.

- Bandingkan hasil pengukuran dengan

buku petunjuk.

-  Buka plat pengunci, pegas dan ring/karet.

-  Buka dua baut panjang dan keluarkan

kerangka ujung komutator.

- Dengan sepotong kawat baja lepas pegas

– pegas sikat dan lepas sikat – sikat dari

pemegangnya.

- Lepaskan pemegang sikat dari anker

- Buka kerangka kumparan medan dari

rumah penggerak pinion.



-  Buka tuas penggerak dari rumah

penggerak pinion.

-  Lepaskan anker dari rumah pengerak.

-  Dengan alat khusus keluarkan cincin

penyetop dari ring pengunci.

-  Lepaskan ring pengunci.

-  Keluarkan pinion beserta kopling jalan

bebas dan poros anker.

- Langkah Pemasangan dilakukan sebaliknya



-



LANGKAH PEMERIKSAAN

Mengetes Gulungan Anker

- Dengan alat tes 110 volt – Ohmeter – Pipser

Periksa gulungan anker terhadap hubungan

singkat dengan massa Jika ada hubungan

singkat dengan massa anker diganti /

diperbaiki.

-  Periksa hubungan segmen – segmen

komutator terhadap kemungkinan putus

pada gulungan.

-  Dengan gulungan anker terhadap hubungan

singkat dengan massa menggunakan

growler. Letakkan anker pada tester dan

tempelkan sebilah plat atau daun gergaji di

atas anker bila plat bergetar keras, ada

hubungan singkat.

Memeriksa komutator, sikat, pemegang sikat dan kopling jalan bebas

-  Periksa komutator terhadap kotor dan

terbakar bila kotor bersihkan dengan kertas

gosok no. 400.

-  Periksa komutator terhadap kelonjongan

dengan dial indicator.

-  Periksa diameter komutator dengan

mikrometer / mistar sorong.



- Bandingkan hasil pengukuran kelonjongan

dan diameter dengan ketentuan pada buku

petunjuk.

-  Periksa segmen – segmen komutator

terhadap kebersihan alur– alur segmen.

-  Jika alur – alur segmen kedalamannya

kurang dari minimum perbaiki dengan

gergaji atau frais komutator.

-  Periksa permukaan bidang kontak sikat –

sikat bersihkan.

- Ukur panjang sikat – sikat, bandingkan

dengan ukuran minimal pada buku

petunjuk, kalau terlalu pendek ganti dengan

yang baru.

-  Periksa pemegang sikat positif terhadap

hubungan singkat dengan sikat negative.

-  Periksa roda gigi pinion dan poros ulir

memanjang terhadap aus dan cacat Periksa

kopling jalan bebas diputar searah jarum

jam pinion berputar bebas ; diputar

berlawanan arah jarum jam pinion terkunci



Mengetes kumparan medan dengan alat tes 110 volt AC  Ohmmeter Pipser

-  Periksa kumparan medan terhadap

kemungkinan putus gulungan.

-  Periksa kumparan medan terhadap

hubungan singkat dengan massa.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari langkah-langkah pemeriksaan di atas maka dapat diperoleh data sebagai

berikut:

- gulungan pada anker atau armature tidak mengalami hubung singkat jadi

armature masih dalam keadaan baik

- dari segmen-segmen juga tidak ada gulungan yang putus

- komutator agak sedikit aus karena terkena arus yang panas sehingga

komutator harus dibersihkan saja menggunakan kertas amplas, dan komutator

masih dalam keadaan baik.

- Sikat atau brush ada 2 yang mengalami keausan yang sangat, jadi hanya 2 brush

atau sikat saja yang diganti sedangkan brush yang lain masih dalam keadaan

baik sehingga tidak  perlu diganti

- Gigi pinion dan poros ulir agak aus tapi masih dapat digunakan dengan baik

- Kumparan pada field coil masih terdapat arus jadi tidak ada yang putus

sehingga masih dapat digunakan



KESIMPULAN

Dari praktik di atas, telah dilakukan langkah-langkah pembongkaran dan

pemasangan sesuai dengan SOP serta dengan pemeriksaan komponen starter

maka dapat disimpulkan bahwa starter masih dapat digunakan dengan baik hal ini

dilakukan dengan cara menyambungkan terminal utama dan terminal 30 dengan

terminal accu + dan terminal accu – disambungkan pada massa starter ternyata

starter bekerja dengan baik. Kebanyakan kerusakan di dalamnya yaitu ausnya

brush yang terkena panas serta putaran dari komutator sehingga arus yang

mengalir baik yang ke komutator maupun ke body kurang maksimal sehingga

menghasilkan daya yang kurang maksimal juga.



SISTEM PENGISIAN

ALTERNATOR

TUJUAN

• Mahasiswa mampu memahami tentang kerja alternator

• Mahasisewa mampu memahami fungsi dari alternator

• Mahasiswa mampu memeriksa dan menganalisa kerusakan pada alternator

sesuai dengan S.O.P

• Mahasiswa mampu membongkar dan memasang kembali komponen-komponen

alternator sesuai S.O.P

•

KESELAMATAN KERJA

• Gunakanlah alat sesuai dengan kegunaan dan fungsinya

• Pakailah katelpak dan perhatikan nasihat pembimbing

• Jangan bergurau dan bermain-main dengan teman yang lain

ALAT DAN BAHAN

a. Alat

•   Obeng +

•   Kunci ring 21 dan 10 mm

•   Sketmat

•   Avometer

•    Solder

b. Bahan

•    Kawat

•    Kain lap

•    Alternator

•    Timah

•    Regulator

•    Accu/Baterai



DASAR TEORI DAN FUNGSI DARI KOMPONEN ALTERNATOR

 Kita tahu bahwa mesin tidak akan hiduptanpa adanya system kelistrikan.

Oleh sebab itu maka haruslah diperlukan adanya accu/baterai. Pada dasarnya

accu/baterai tidak akan menghasilkan arus listrik jika digunakan dalam jangka

waktu yang lama tanpa adanya pengisian arus listrik yang dihasilkan oleh

alternator.  Alternator sendiri tidak akan menghasilkan arus listrik jika tidak

menerima putaran dari mesin melalui V-Belt

Untuk lebih jelasnya tentang kontruksi alternator dapat dilihat pada

keterangan di bawah ini:





v Fungsi dari Komponen-Komponen Alternator

Diode

Rumah Alternator



Fungsi : Menyediakan tempat berputar bagi startor dengan celah

sekecil mungkin.

Rumah bantalan muka Rumah bantalan belakang

Kipas Pendingin



Puli

LANGKAH KERJA

a. Langkah pembongkaran dan pemeriksaan

• Lepas baut pengikat rumah

belakang dengan depan



• Pisahkan unit rumah belakang

dari unit rumah depan

• Rotor dilepas dari rumah dengan

cara dipres menggunakan alat

khusus

• Kontrol kelonggaran bantalan.

Bila aus lepas pengikat bantalan

rotor dan lepas bantalan rotor

dari rumah dengan dipres

• Lepas pelat diode dari rumah

belakang

• Lepas stator dari diode dengan

menggunakan solder

• Lepas rumah sikat – sikat dan

meng-ukur panjangnya. Bila

terlalu pendek ganti dengan

menggunakan solder

• Jaga gulungan stator jangan lecet

(akibat benturan benda

• Pres bantalan pada rumah

belakang (beri oli supaya

pengepresan mudah)

• Solder sikat arang pada

rumahnya. Jepit kabel sikat

dengan tang lancip supaya panas

mengalir ke tang

• Pasang rumah sikat



b. Langkah Perakitan



Petunjuk :

• Ada alternator dengan rumah sikat yang dapat dilepas dari luar

• Ada alternator dengan regulator tegangan di dalam



HASIL PEMERIKSAAN

a. Brostel dalam keadaan aus

b. Diode dalam keadaan normal

c. Tahanan arus pada rotor slipring melebihi standar(3,9 – 4,1 ohm) yaitu 4,9 ohm, hal ini

berakibat arus magnetyang dihasilkan akan melemah

d. Bearing depan pada rotor mengalami keausan

e. Stator dalam keadaan baik

f. Diameter slipring      =  (+) = 32,50 mm

            (-)  = 32,65 mm

          Tinggi slipring          =  (+) = 9,80 mm

     (-)  = 9,80 mm

Penyetelan alternator ketika berada di mobil

Penyetelan yang dapat dilakukan antara lain :

• Periksa tegangan sabuk alternator !

• Periksa kondisi baterai, bila kosong diisi dulu sampai penuh

• Melaksanakan tes alternator

• Kehilangan tegangan tidak melampaui batas spesifikasi

• Rangkailah voltmeter pada baterai dan periksalah tegangan yang hilang dan jangan

sampai melampaui batas spesifikasi

• Hidupkan mesin dan matikan semua pemakaian arus listrik. Naikkan putaran mesin dari

idel sampai tinggi sambil membaca voltmeter



• Bandingkan hasil pengukuran dengan tabel ini !

• Naikkan putaran mesin sampai tetap 3000 rpm dan lihat pergetaran jarum Voltmeter

• Pada putaran yang sama hidupkan pemakai dan lihat jarum Voltmeter

INTERPRESTASI HASIL PENGUKURAN

• Kalau terlalu rendah baterai diisi kurang penuh. Setel atau ganti regulator!

• Kalau tegangan terlalu tinggi baterai diisi terlalu penuh (baterai dan pemakai cepat

rusak). Setel atau ganti regulator.

• Kalau jarum bergetar banyak pada putaran mesin yang tetap, lihat toleransi pada buku

manual

KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran ternyata alternator dalam keadaan yang sudah tak layak untuk di

gunakan dan hasilnya akan kurang maksimal jika masih digunakan karena telah ada banyak

komponen yang mengalami keausan diantaranya yaitu slipring, bearing depan, brostel.

Sedangkan pemeriksaan dengan avometer belum ditemukan adanya hubungan arus

pendekpada kumparan rotor dan stator.

 Pada dasarnya dengan melakukan praktek ini dapat membuat peserta didik(mahasiswa)

mampu memahami dan mengerti fungsi alternator. Serta mampu membongkar, memeriksa,

memperbaiki, dan memasang kembali dengan baik dan benar sesuai dengan S.O.P.

REGULATOR

TUJUAN

• Mahasiswa mampu memahami tentang kerja regulator

• Mahasisewa mampu memahami fungsi dari regulator

• Mahasiswa mampu memeriksa dan menganalisa kerusakan pada regulator sesuai

dengan S.O.P



• Mahasiswa mampu membongkar dan memasang kembali komponen-komponen

regulator sesuai S.O.P

KESELAMATAN KERJA

• Gunakanlah alat sesuai dengan kegunaan dan fungsinya

• Pakailah katelpak dan perhatikan nasihat pembimbing

• Jangan bergurau dan bermain-main dengan teman yang lain

ALAT DAN BAHAN

a. Alat

• Kunci ring 10 mm

• Obeng +

• Voltmeter

b. Bahan

• Regulator

• Kain lap

• Accu/bateraI

DASAR TEORI

 Pada dasarnya tegangan alternator haruslah perlu diregulasi agar tegangan yang

masuk ke alternator stabil. Oleh sebab itu untuk menyesuaikan tegangan tersebut di

perlukan adanya regulator. Fungsi dari regulator sendiri yaitu untuk meregulasi tegangan

yang masuk ke alternator agar tetap stabil pada saat tegazngan kerja. Untuk meregulasi

tegangan alternator dilakukan dengan cara menghubungkan arus yang masuk ke kumparan

medan/rotor.

 Gambar kerja:



PRINSIP KERJA REGULATOR

Untuk meregulasi tegangan alternator dilakukan dengan cara menghubungkan arus

yang ke kumparan medan / rotor . Pada saat Sakelar tertutup maka Medan magnet yang

dihasilkan akan bertambah besar sehingga  tegangan yang dihasilkan menjadi besar pula.

Sedangkan jika Sakelar terbuka maka Medan magnet yang dihasilkan kecil sehingga

tegangan pun menjadi kecil.

Gambar Kerja:

LANGKAH KERJA

Langkah menyetel regulator, yaitu:

• Lepas pol baterai

• Lepas tutup regulator

• Periksa kontak – kontak, gulungan dan tahanan secara visual

• Pastikan yang mana kontak regulator tegangan

• Dengan menggunakan tang lancip, bengkokkan pelat penyangga pegas

(jangan membengkokkan pegas)

• Untuk menaikkan tegangan maka bengkokkanlah plat penyangga pegas

keatas (melawan pegas)



• Untuk menurunkan tegangan maka bengkokkanlah plat penyangga pegas

kebawah.

• Setelah penyetelan selesai beri pegas vet sedikit dan ditutup

• Kalau masih memang perlu dapat dilakukan tes sekali lagi



HASIL PEMERIKSAAN

Setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan sesuai dengan S.O.P. maka dapat

disimpulkan bahwa :

a. Kontak-kontak alam keadaan normal

b. Kumparan masih dalam keadaan baik dan masih bekerja

c. Tahanan yang bekerja masih normal

Interprestasi Hasil Pengukuran

• Kalau terlalu rendah baterai diisi kurang penuh. Setel atau ganti regulator !

• Kalau tegangan terlalu tinggi baterai diisi terlalu penuh (baterai dan pemakai cepat

rusak). Setel atau ganti regulator.

• Kalau jarum bergetar banyak pada putaran mesin yang tetap, lihat toleransi pada buku

manual

• Jika penyetelan regulator kurang baik maka akan menyebabkan terlalu rendahnya arus

listrik yang hasilkan bahkan jika tegangan yang dihasilkan  terlalu tinggi maka akan

menyebabkan baterai cepat rusak

• Jika plat penyangga pegas terlalu berdempetan maka tegangan yang dihasilkan akan

naik begitu pula sebaliknya

KESIMPULAN

setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa

regulator dalam keadaan baik/normal dan masih layak digunakan. Regulator bukanlah

komponen yang bias di anggap sepele karena regulator memegang peranan penting

dalam system pengisian, karena fungsi dari regulator yaitu untuk menyesuaikan

tegangan kerja sistem kelistrikan agar tetap stabil pada saat kerja.



Dengan dilakukan kegiatan praktek ini dapat memberikan pengetahuan dan

pengalaman pada peserta didik/mahasiswa tentang regulator sehingga jika terjadi

trouble pada regulator, mereka bisa memperbaikinya sesuai dengan SOP.



OVERHAUL DISTRIBUTOR

TUJUAN

ℵ Mahasiswa mampu memahami dan mengerti cara kerja distributor.

ℵ Mahasiswa mengetahui fungsi distributor

ℵ Mahasiswa mampu membungkar dan memasang komponen

distributor sesuai dengan SOP.

ℵ Mahasiswa mampu menganalisa kerusakan masing-masing komponen

pada distributor.

DASAR TEORI

Fungsi distributor dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:

1. Bagian Pemutus (arus)

Pada bagian ini terdiri dari breaker point, camlobe dan kondensator. Fungsi

breaker point adalah untuk memutuskan arus listrik dan

menghubungkannya dengan kumparan primer coil ke massa agar terjadi

induksi pada kumparan sekunder coil. Induksi terjadi pada saat breaker

point diputus atau terbuka.

Fungsi camlobe untuk mengungkit

breaker point agar dapat memutus

dan menghubungkan arus listrik

pada kumparan primer coil.

Condenser berfungsi untuk

menghilangkan atau mencegah

terjadinya loncatan bunga api listrik

pada breaker point

2. Bagian Distributor

Bagian ini berfungsi membagi-bagikan arus tegangan tinggi yang dihasilkan

oleh kumparan sekunder pada ignition coil ke busi pada tiap-tiap silinder

sesuai dengan urutan pengapian. Bagian ini terdiri dari tutup distributor

dan rotor.



3. Governor Advancer

Bagian ini berfungsi untuk memajukan saat

pengapian sesuai dengan pertambahan putaran

mesin. Bagian ini terdiri dari weight dan governor

spring

4. Vakum Advancer

Bagian ini berfungsi untuk memundurkan atau memajukan saat pengapian

pada saat beban mesin bertambah atau berkurang.

Bagian ini terdiri dari breaker plate

dan vakum advancer yang akan

bekerja atas dasar kevakuman yang

terjadi didalam intake manifold.

KESELAMATAN KERJA

• Jangan memegang kabel tegangan tinggi yang terbuka ketika mesin hidup

• Gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya

• Pakailah jas praktek dan perhatikan instruksi dari pembimbing

ALAT DAN BAHAN

• Kunci pas

• Obeng +

• Obeng –

• Distributor assy

LANGKAH KERJA

Ø Pembongkaran

1. Lepaskan tutup distributor



2. Lepaskan rotor

3. Lepaskan platina dengan obeng +

4. Lepaskan kabel dan terminal hubungan ke kondensator

5. Lepaskan kondensator

6. Lepaskan ring pengunci tuas vakum advancer

7. Buka sekrup-sekrup pengikat rumah

advans vacum, dan lepaskan advans

vacum pada distributor

8. Lepaskan nok dengan membuka

sekrup pengunci yang ada didalam nok

9. Lepaskan ring pengunci pemberat

sentrifugal. Periksa kelonggaran pen

pemegang dengan pemberat, keausan

pen menyebabkan sentrifugal

advancer tidak bekerja dengan baik

10. Lepaskan pemberat

11. Lepaskan rol pin dengan cara seperti pada gambar

12. Keluarkan poros distributor



Ø Pemeriksaan

ℵ Pemeriksaan platina

1. Periksa keausan kontak. Gunakan obeng untuk membuka kontak.

ℵ Pemeriksaan nok

1. Keausan pada plat dudukan kontak pemutus, poros governor dan

nok governor merugikan stabilitas celah kontak/sudut dwell,

akibatnya saat pengapian kurang tepat.

2. Periksa kelonggaran plat dudukan kontak pemutus. Gunakan

obeng, seperti gambar diatas. Plat dudukan tidak perlu dilepas dari

distributor.

3. Jika kebebasan dapat dirasakan dengan baik, plat dudukan harus

diganti

4. Periksa kelonggaran poros governor dengan tangan seperti pada

gambar berikut.

a) Kondisi baik

b) Terbakar, perlu diganti

Kebebasan maksimal :
Radial ≈ 0.02 mm
Aksial ≈ 0.2 mm

Kebebasan maksimal :
Radial ≈ 0.02 mm
Aksial ≈ 1 mm



5. Jika kebebasan radial dapat dirasakan

dengan baik distributor harus dioverhaul /

diganti.

6. Periksa keausan pada nok governor. Nok

yang beralur terlalu tajam harus diganti

ℵ Pemeriksaan vacum advancer

1. Lepas slang vakum yang menuju kedistributor pada karburator. Hisap

slang dengan mulut dan perhatikan plat dudukan kontak pemutus harus

bergerak

ℵ Pemeriksaan governor advancer

1. Putar rotor dengan tangan. Sesuai

dengan arah putarannya rotor

harus dapat berputar 10 – 150

terhadap pegas governor dan

dapat kembali sendiri keposisi

semula. Jika tidak, governor harus

diperbaiki atau diganti baru

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pengamatan dan pemeriksaan setelah distributor dibongkar sesuai

dengan SOP maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Keadaan rotor khususnya pada penghantar arusnya dalam keadaan

baik.



2. Platina masih bagus, tetapi celah platinanya perlu di setel kembali.

3. Governor advancer. Pegas dan pemberatnya masih dalam keadaan

baik, sesuai dengan spesifikasi.

4. Membrane vacuum advancer masih berfungsi dengan baik setelah di

uji.

INTERPRETASI HASIL PENGUKURAN

• Apabila pada rotor mengalami kerusakan atau keausan pada penghantar

arusnya maka menyebabkan arus yang keluar ke kabel tegangan tinggi

menuju busi kurang optimal sehingga mempengaruhi loncatan bunga api

pada busi

• Apabila pada platina atau celah platina terlalu renggang maka pemutusan

arus lebih lama sehingga menurunkan tegangan induksi karena

kemagnetannya berkurang. Sebaliknya, jika celah platina terlalu sempit

maka tegangan yang dihasilkan lebih kecil.

• Pada governor advancer jika Pemajuan saat pengapian terlalu besar maka

akan timbul knoking (detonasi) dan jika governor macet maka saat

pengapian tak akan dimajukan pada putaran tinggi sehingga daya motor

berkurang, pemakain bahan bakar boros.

KESIMPULAN

 Distributor merupakan salah satu komponen sistem pengapian yang

berfungsi untuk membagi-bagikan arus listrik dari ignition coil secara tepat ke

masing-masing busi pada tiap silinder sesuai dengan urutan pengapian. Setelah

dilakukan pengamatan serta pemeriksaan pada tiap komponen dapat

disimpulkan bahwa distributor dalam keadaan baik dan masih dapat digunakan

kembali.

 Jika sudut penutupan celah platina kecil akibatnya arus yang mengalir

pada kumparan primer koil kecil dan tegangan yang dihasilkan juga kecil. Dan

sebaliknya apabila sudut penutupan celah platina terlalu besar maka srus yang



mengalir lebih besar dan lebih lama menyebabkan temperaturkumparan primer

koil dan inti besi meningkat dan dapat menyebabkan turunnya induksi karena

kemagnetan berkurang yang sangat berpengaruh pada penyalaan busi.

Spesifikasi sudut dwell yang tepat adalah 52° ± 2° untuk mesin bensin 4 silinder.

Dengan dilakukannya praktek ini dapat memberikan pengetahuan,

pemahaman serta pengalaman praktek kepada mahasiswa tentang distributor

secara menyeluruh sehingga apabila mengalami trouble dapat memperbaiki

sesuai dengan SOP.



SISTEM KELISTRIKAN BODY

TUJUAN

• Mahasiswa mampu mengenal dan memahami fungsi komponen

kelistrikan body

• Mahasiswa mampu memahami gambar rangkaian sistem kelistrikan body

• Mahasiswa mampu merangkai sistem kelistrikan body

DASAR TEORI

Komponen-komponen kelistrikan body adalah komponen kelistrikan yang

dilengkapi dalam body kendaraan. Termasuk disalamnya komponen sistem

penerangan, meter kombinasi, sistem wiper dan washer dan komponen lainnya

yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Juga termasuk jaringan kabel yang menghubungkan komponen-komponen listrik

Jaringan Kabel

Jaringan kabel adalah sekelompok kabel-kabel dan kawat yang masing-

masing terisolasi, menghubungkan ke komponen-komponen, dan melindungi

komponen-komponen sirkuit, dan sebagainya, kesemuanya disatukan dalam satu

unit untuk mempermudah dihubungkan antara kompinen-komponen kelistrikan

dari suatu kendaraan.

Switch dan Relay

Switch dan relay membuka dan menutup sirkuit kelistrikan untuk

menghidupkan mesin, menggerakkan switch lampu ON/OFF dan aktivitas sistem

pengontrol lainnya.

Switch yang terdapat di dalam suatu kendaraan umumnya menggunakan

satu atau dua tipe, switch yang dioperasikan langsung dengan tangan dan switch

yang dioperasikan oleh tekanan, tekanan hidrolis atau temperatur.

Relay adalah peralatan listrik yang membuka dan menutup sirkuit

kelistriukan berdasarkan penerimaan signal tegangan. Relay digunakan untuk

menghubungkan dan memutuskan baterai, saklar yang bekerja secara otomatis



dari sirkuit kelistrikan, dan sebagainya. Relay digolongkan ke dalam relay

elektromagnetik dan relay transistor tergantung pada prinsip kerjanya.

Diagram relay

Sistem Penerangan

Sistem penerangan lampu besar merupakan sebuah sistem lampu

penerangan untuk menerangi jalan pada bagian depan kendaraan. Umumnya

dilengkapi lampu jauh dan lampu dekat (high beam dan low beam) dan dapat

dihidupkan dari salah satu switch oleh dimmer switch

Bola lampu halogen untuk lampu kepala

Lampu Tanda Belok

 Lampu tanda belok dipasang dibagian ujung kendaraan seperti pada

fender depan untuk memberi isyarat pada kendaraan yang ada di depan,

belakang dan sisi kendaraan. Lampu tanda belok dilengkapi flasher sebagai

pengedip



 Flasher adalah suatu alat yang menyebabkan lampu belok mengedip

secara interval. Flasher bekerja pada prinsip yang bervariasi. Pada umumnya

menggunakan tipe semi transistor yang kompak, ringan dan dapat diandalkan.

Diagram Rangkaian Kelistrikan

 Apabila rangkaian kelistrikan digambarkan dengan gambar benda aslinya,

maka ilustrasinya akan menjadi sulit dan rumit untuk dimengerti. Oleh karena itu

maka diagram rangkaian digambarkan dengan symbol yang menunjukkan

komponen kelistrikan dan kabel-kabel.

Diagram rangkaian kelistrikan sederhana

 Dalam kendaraan yang sebenarnya banyak sekali sistem kelistrikan,

kabel-kabel dan konektor yang menghubungkannya. Bila melakukan

pemeriksaan sistem kelistrikan dapat dengan mudah untuk menemukan baterai,

macam-macam komponen seperti lampu, klakson, dll.

KESELAMATAN KERJA

Jangan menghubungkan langsung pada baterai (membuat hubungan

singkat)

Tiap-tiap rangkaian harus melalui sekering

Gunakan pakaian praktek yang sesuai

Hindarkan meletakkan air atau cairan disekitar trainer kelistrikan untuk

menghindari hubungan singkat



ALAT DAN BAHAN

Kabel penghubung

Baterai

Trainer kelistrikan body

LANGKAH KERJA

1. Periksa kondisi baterai, bila kondisinya baik dapat digunakan

2. Siapkan kabel penghubung yang akan digunakan

3. Siapkan unit trainer kelistrikan body

4. Sambungkan trainer kelistrikan pada baterai sebagai sumber tenaga

5. Hubungkan kabel penghubung sesuai dengan rangkaian yang diinginkan

6. Periksa kembali rangkaian apakah sudah berfungsi. Pastikan tidak terjadi

hubungan singkat

DATA HASIL PRAKTEK

Diagram kelistrikan klakson

Diagram Kelistrikan Klakson



Diagram kelistrikan lampu tanda belok

Diagram Kelistrikan lampu tanda Belok



Diagram kelistrikan lampu kepala

Diagram Kelistrikan Lampu Kepala Dengan Dua Relai



KESIMPULAN

Sistem kelistrikan body adalah komponen kelistrikan yang dilengkapi

dalam body kendaraan diantaranya termasuk sistem penerangan,

klakson, lampu tanda belok, washer & wiper serta meter kombinasi

Hal yang paling utama dalam rangkaian kelistrikan body adalah jaringan

kabel, fuse, relay dan saklar yang rawan mengalami kerusakan

Switch dan relay berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan

sirkuit kelistrikan

Dalam kelistrikan body diperlukan diagram rangkaian kelistrikan sebagai

ilustrasi dari sirkuit kelistrikan yang sesungguhnya

Semua rangkaian kelistrikan harus menggunakan fuse sebagai pengaman

apabila terjadi hubungan singkat atau arus listrik yang berlebihan.


